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ജനകീയശാസ് ത (പ്രസ്ഥാനം 

1. കഴിഞ്ഞ കാല്നുററാണ്ടായി കേരളത്തില് [പവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന 

ഒരു ജനകീയ ശാസ് ത്രപസ്ഥാനമാണ് കേരളശാസ്ത സാഹിത്യ 

പരിഷത് . ജനകീയ ശാസ് (തപസ് ഥാനമെന്ന (പ്രയോഗത്തിന് മുഖ്യ 

മായി രണ്ടു വശങ്ങഠം ഉണ്ട് . ഒന്നാമത്തേത്” ശാസ് (തവുമായുള്ള ഈ 

(പസ്ഥാനത്തിന്െറ ബന'ധമാണ്. ജനങ്ങളില് ശാസ് ്തബോധം 

വളര്ത്തി സാമൂഹൃബന്ധങ്ങളിലും (പകൃതി മനുഷ്യബന' ധങ്ങളി 

ലും [പതികരിക്കാന് അവരെ (പാപ”തരാക്കുക, ശാസ് തത്തിന്െറ 

ജനദ്യരദാഹകരമായ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബോധവല്ക്കരണവും 

(പക്ഷോഭവും സംഘടിപ്പിക്കുക, ജനക്ഷേമകരമായ നിര്മ്മാണ [പവര് 

ത്തനങ്ങളിലൂടെ ശാസ് തത്തിന്െറ വിപുലമായ സാദ് ധ്യതകളെ കുറി 

ച്ച” ജനങ്ങളില് ശൃഭാപ്തി വിശ്വാസം വളര്ത്തുക തുടങ്ങിയ [പവര് 

ത്തനങ്ങളില് തല്പരരായ ശാസ് (തജ് ഞരുടേയും ശാസ് [ത്രപചാരക 

രുടേയും ബദൃഹത്തായ ഒരു പസ് ഥാനമാണിത് . 

മ. രണ്ടാമതായി പരിഷത്ത്” ഒരു, ജനകീയ (പസ്ഥാനമാണ്. 

ജനകീയം എന്ന വിശേഷണത്തില് അതിന്െറ നിഷേധത്തോട്- ജനവി 

രുദ്ധരോടുള്ള-എതിര്പ്പും അന്തര്ലീനമാണല്ലോ. ആരാണ് ജനങ്ങഠം? 

ആരാണു ജനവിരുദ”ധന്? നമ്മുടെ സമൃഹത്തില് നിരന്തരം ദരി ദവല് 

ക്കരിക്കപ്പെടുകയോ അതിന്െറ സജീവ ഭീഷണിയുടെ നിഴലില് കഴിയു 

കയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷവൃയം അവരുടെ ചെലവില് തുടര്ച്ച 

യായി ധനികവല്ക്കരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷവുമുണ്ട് . തങ്ങളെ 

പാപ്പരാക്കുന്ന ഈ സാമൃഹൃയ വ്യവസ്ഥക്കെതിരായി ദരി ദവല്ക്കരണ 

ത്തിനു വി ധേയമാകുന്നവര് നടത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ [പക്ഷോഭങ്ങഠം 

ക്കും സമരങ്ങഠംക്കും ശാസ് (തീയവിജ്ഞാനത്തിന്െറതായ ആയുധം 

നല കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു ജനകീയ ശാസ് (ത്രപസ'ഥാ 
നമെന്ന നിലക്ക് പരിഷത്ത" ഏറെറടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളത”. ജനങ്ങാം 

നേരിടുന്ന പശ്നങ്ങളെ. കുറിച്ചുള്ള ശാസ് (ത്രീയമായ പഠനങ്ങളും 
അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ര്പവരത്തനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊ 

ണ്ടാണ് പരിഷത്ത” ജനങ്ങളി ലേക്ക്” ഇറങ്ങിച്ചെല്പുന്നത്” . ““ശാസ് രം 



കു 

സാമൃഹ്യവി പ് ളവത്തിന്”* എന്ന മമ ദാവാകൃത്തിന്െറ [പസക൦തി 
ഇവിടെയാണ്. പരിഷത്ത്” ഏര്ല്പട്ടു പവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആരോഗ്യം , പരിസരസംരക്ഷണം , വികസന നയങ്ങഠം.-തുടക്ങിയ മേഖ 
ലകളി ലോരോന്നിലും പരിഷത്തി ന്െറയും ശാസ് ്തത്തിനെറയും പക്ഷ 
പാതിത്വത്തെപ്പററിയുള്ള (പശ"നങ്ങഠം പൊന്തിവരിക സ്വാഭാവികം 
ആണ്. ദരി [ദവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന* അനുകുലമായും 
ധനികവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിന് എതിരായുമുള്ള തിക 
ച്ചും പക്ഷപാതപരമായ ഒരു നിലപാടു തന്നെയാണ” പരിഷത്ത” സ്വീ 
കരിച്ചു, പോന്നിട്ടുള്ളത” . ഈ പക്ഷപാതത്തെയാണ” ജനകീയം എന്ന 
വിശേഷണം കൊണ്ട" സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

9. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വര്ഷക്കാലത്തിനുള്ളില് കേരളത്തിലെ 
ജനകീയ ശാസ് തപസ്ഥാനത്തിന” അഭിമാനാര്ഹമായ പലതും നേ 
ടുന്നതിന' കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . അംഗങ്ങളുടേയും അനുഭാവികളുടേയും 
എണ്ണത്തില് മാതമല്പ. ഏര്പ്പെടുന്ന [പവര്ത്തനങ്ങളുടെ വൈപുല്യ 
വും വൈവിധ്യവും കേരള ശാസ് ത സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ ഇന്ത്യ 

യിലെ [പഥമ ശാസ് (ത്രപസ്ഥാനമെന്ന പദവിക്കര്ഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ശാസ് [തവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ന।രബ്ണ്ായകമായ ബന '്ധം ജന 

ഞങ്ങളുടേയും ഇതര ജനകീയ [പസ്ഥാനങ്ങളുടേയും സജീവ പരിഗണന 

ക്ക” വിധേയമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏററവൃം 

പ്രധാനമായ നേട്ടം. പഠനത്തെ (പവര്ത്തനത്തോട് തുടര്ച്ചയായി കൃ 

ട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു ശൈലി കരുപ്പിടിക്റുന്നതിന് പരിഷത്തിന് കഴി 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . പഴയതും പുതിയതുമായ ഒട്ടേറെ മാധ്യമങ്ങഠം ഫല്വപദ 

മായി [പയോജനപ്പെടുത്തികൊണ്ട് കരുത്തുററ ഒരു ബഹുജന വിദ്യാ 

ഭ്യാസ പരിപാടി (പാവര്ത്തികമാക്കൂന്നതിനും കേരളത്തിലെ ഓപചചാ 

രിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിവിധങ്ങളായ (പശ ”നങ്ങളില് തനതായ 

രീതിയില് ഇടപെടുന്നതിനും പരിഷത്തിന' കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരള 

ത്തിലെ ഇന്നത്തെ വികസന സംവാദത്തിന് പശ 'ചാത്തലമൊരുക്കുന്ന 

തിനും “സമ്രഗമായ ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം” സംസ്ഥാനത്തെ 

ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”. കേരള 

ത്തില് ഇന്നു (പകടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പരിസര അവബോ 

ധത്തിനും ആരോഗ്യരംഗത്തെ അശാസ് ്രീയതകരംക്കെതിരായ സംവാദ 

ങ്ങഠംക്കും പരിഷത്ത” അടിസ്ഥാനപരമായ സംഭാവനകഠം നല്കുകയാൃ 

ണ്ടായി . മലയാളത്തിലെ വൈജ'ഞാനിക സാഹിതൃത്തിന്െറ വികസ 

നത്തില് പരിഷത്ത' (പസിദ് ധീ രണങ്ങടം സുൂപധാന സംഭാവനകടം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട് . ഇന്നിപ്പോഠം കേരളത്തിലെ ഈ ജനകീയ ശാസ് ത 

(പസ് ഥാനത്തിനെറ അനുൃരണനങ്ങഠം കേരളത്തിനു പുറത്തേക്കും വ്യാ 

പിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കൂന്നു. ു 
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സ്ത്ി്ര്പശ”്നം 

4. എന്നാല് ഈ വളര്ച്ചയുടെ ദാര്ബല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച” നമുക്ക് 

ബോധ്യമുണ്ട് , ഏററവും [പകടമായ (പശനങ്ങളി ലൊന്ന് പരി 

[പവര്ത്തനങ്ങളില് സ് തീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തി ലുള്ള അപര്യാപ 

തയാണ്. മുപ്പതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ 

പരിഷത്ത'. അതില് പത്ത” ശതമാനത്തോളം മാുതമാണ” സ് തീകടം. 

സ് തീകഠം സംഘടനാ [പവര്ത്തനത്തിലേക്ക്” വരുമ്പോഴാകട്ടെ ഈ 

പങ്കാളിത്തം പിന്നെയും താഴുന്നു. 

5. എന്തുകൊണ്ടാണ്" പരിഷത്തിന്െറ [പവര്ത്തനങ്ങളില് സ് രതീ 

കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇത്ത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത”? പരിഷത്ത്” ഇന്ന് 

ഏറെറടുത്തിരിക്കുന്ന [പവര്ത്തനങ്ങഠം എല്പാം തന്നെ പുരുഷന്മാര്ക്കെ 

ന്നപോലെ സ് രതീകഠംക്കും [പാധാന്യമുള്ളവയല്ലേ? ശാസ് (തസാഹിത്യ 

പരിഷത്തില് ലാധതമല്പല്പോ സ് തികളുടെ പങ്കാളിത്തക്കുറവുള്ളത'. 

മററു ([പസ്ഥാനങ്ങളിലും സജീവമായി [പവര്ത്തിക്കാന് സന്നദ ധരാ 

യി വരുന്ന സ് തീകളുടെ സം.പ്ൃയും കുറവല്ലേ?സമൂഹത്തില് മൊത്തം 

ബാധകമായ ഏതോ വിലക്കുകളും (പതിബന”ധങ്ങളും ആയിരിക്കുക 

യില്ലേ സ്തീപങ്കാളിത്തം താഴ് ന്നിരിക്കുന്നതിന്െറ കാരണം? പക ഷേ 

ഈ വിലക്കുകളില്നിന്നും ചങ്ങലകളില്നിന്നും പരിഷത്ത' സ്വത്രുന്ത 

മാണെന്ന്” അവകാശപ്പെടുവാന് ലംഴിയുമോ? പരിഷത്തിന്െറ സംഘട 

നാ സംവിധാനത്തില് സ് തീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ദുഷ 'ക്കരമാക്കുന്ന 

എന്തെങ്കി ലുമുണ്ടൊ? സ് തീകരംക്ക് പത്യേകം താല”പര്യമുളള ഏതെ 

ങ്കിലും പുതിയ പവര്ത്തനങ്ങഠം ഏറെറടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വനിതാരം 

ഗത്ത” ഇന്ന” നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ (പവര്ത്തനങ്ങഠംക്ക്” അനുപൃര 

കവും സംപുൃരകവുുമായി തനതായി പരിഷത്തിന”' എന്തു സംഭാവന 

ചെയ്യാന് കഴിയും? എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങഠം ഉയര്ന്നുവരാറു 

ണ്ട്. ജൂലൈ 24, ൧, 26 തീയത്തികളില് വലപ്പാട് ചേര്ന്ന വനിതാശി 

ബിരത്തിലും സെപ് തംബര 26-ന്” തിരുവനന്തപുരത്തുനടന്ന വര്ക്ക് 

ഷോപ്പിലും ഇത്തരം (പശ് നങ്ങഠം സജീവമായി ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയു 

ണ്ടായി. അവിടെ അവതതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട [പബന് ധങ്ങളുടേയും ചര്ച്ചക 

ളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ രേഖ. എല്ലാ 

 തലങ്ങളി ലുമുള്ള പരിഷത്ത് പപവര്ത്തകരുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ 

യും വിമര്ശനാത”മകമായ പരി ശോധനയി ലൂടെ ഈ രേഖയെ ഇനിയും 

സംപൂുഷ് ടമാക്കേണ്ടതുണ്ട് . 

സ് തീ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ശാസ് (തീയമായ ഒരു കാഴ്ച 

പ്പാട്” രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാളേറെ [പാധാന്യമു 

ണ്ട്. സമൂഹത്തിന്െറ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കുടുംബ മേഖലയിലും, 
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സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാംസ് കാരികതലങ്ങളിലും എല്പാം--സ" തീ 
കഠം അനുഭവിക്കുന്ന വി വേചനവും അവര് നേരിടുന്ന പീഡനവൃംഇന്നു 
കൂടുതല് കൃടുൃതല് വെളിച്ചത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ് തീകഠം 

ക്കെതിരായ അതി കമങ്ങളാകട്ടെ ദിനംപതി വര്ധിച്ചുവരികയാണ്. 

ഇതാണ് ലജ് ജാവഹമായ വശമെങ്കില് ആശാവഹമായ മറെറാരു (പവ . 
ണതകടി നിലവിലുണ്ട് . സ് (തീ നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള (പസ്ഥാന 

ഞ്ങഠം കൂടുതല് ശക തിയാര്ജിച്ചുവരുന്നു. 

ദശാബ ദങ്ങളായി സ് [ത്ീകളുടെ അവകാശങ്ങാംക്കു വേണ്ടി [പവര് 

ത്തിച്ചവന്ന മഹിളാ സംഘടനകം ശക്'തിപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നുമാവതമ 

ല്ല ഒട്ടേറെ ചെറുതും വലുതുമായ വനിതാ ഗൂപ്പുകളും രൂപം കൊള്ളു 
ന്നൃണ്ട് . ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീ (പശ്നത്തിന്െറ മൂലകാരണങ്ങളെക്കുറി 

ച്ചും പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിരൂക്ഷമായ ആശയസംഘട്ടനങ്ങഠം 

ക്ക” വേദിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംവാദങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവരുന്ന 

നിലപാടുകളെ ഓരോന്നിനേയും സൂക്ഷ മമായ വിമര്ശന പരി ശോധന 

ക്ക” വിധേയമാക്കുന്നതിന് ഈ രേഖയില് ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. കൂടുതല് 

അവധാനതയോടെയും ആഴത്തിലുമുള്ള. പഠനം ഇതിനാവശ്യമാണ്. 

ഇത” നമ്മഠം ചെയ്യുകയും വേണം. പരീക്ഷണത്തിന് സ്വീകാര്യമായ 

പൊതു സമീപനം മാതമേ ഇവിടെ പതിപാദിക്കുന്നുള്ളു. 

7. സമൂഹത്തിലെ സ് (തീകളുടെ അധമമായ പദവിയെയും സാമൃ, 

പചയ--സാമ്പത്തിക ഘടനയുമായുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധത്തെയും പ 

രിഷത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു. സാമൃഹൃഘടനയുടെ ചരി തപരമായ വ 

ളര്ച്ചയെ വിസ് മരിച്ച് സ്തീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ മാ്രം അടി 

സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശകലനത്തോട് യോജിക്കുകവയയ.ചരി തത്തില് 

സ്തീയുടെ അധഃപതനം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്െറ ഉ 

ദഭവത്തോടെയാണ് . സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള കര്ക്കശമായ 

തൊഴില് വിഭജനവും സാമ്പത്തിക ഘടകമെന്ന നിലയിലുള്ള കുടുംബ 

ത്തിന്െറ ആവിരഭാവവും ഈ കാലഘട്ടത്തി ലൃണ്ടായ മററു രണ്ട് സംഭവ 

വികാസങ്ങളാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തിനെ ആധാരമാക്കി ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടു, 

ള്ള സാമുഹ്യ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പുരുഷ ക്രേന്ദീകൃത സാമൂഹ്യ വ്യവ 

സ്ഥകരം കൂടിയായിരുന്നത” യാദ്യച്ഛികമല്പ. പുരുഷ മേധാവി 

ത്തത്തിന്െറ സ്വഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും കാലദേശങ്ങഠംക്കനുസ്ൃതമാ 

യ അന്തരങ്ങഠം കാണണമെന്നുമാതം. സാമൂഹൃഘടനയും സ് തിയുടെ 

അധമപദവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം [പാങ് മുതലാളിത്ത സാമൂഹയ 

വൃവസ്ഥകളില് പത്യക്ഷവും (പകടവുമാണ് . ് പാഥമികമായ അവ 

കാശമങ്ങഠം പോലും അവക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. സ് (തീപുരുഷ 

തൊഴില് വിഭജനം സ് ഥാപനവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പത്യുല”പാദനപ 

രമായ കര്ത്തവ്യങ്ങഠം പോലും മേലാളരുടെ പപത്യക്ഷമായ നിയ്യുന്തണ 
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ത്തിന് കീഴ”പ്പെടുന്നു. ജനനം മുതല് മരണംവരെ പാരമ്പര്യ ചങ്ങല 

കഠം സ് [തീയെ പുരുഷന് കീഴ പ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മതസം 

ഹിതകളുടെ ആശീര്വാദവും ഉണ്ടാകും . 

8. എന്നാല് മുതലാളിത്ത സാമൃഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദയത്തോടെ ₹ 

സ്ത്രീയുടെ അധമപദവിയും സാമൃഹൃഘടനയും തമ്മിലുള്ള ബന'ധ 

ത്തിന് ഒരു മറ വീഴുന്നു. പീഡനത്തിന്െറ സാമൃഹ്ൃയവശം മറയ 'ക്കപ്പെ 

ടുന്നു. പീഡനം ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണെന്ന [പതീതി 

ഉണ്ടാകുന്നു. മാരതമല്പ പാരമ്പര്യ ചങ്ങലകളെ വെട്ടിമുറിച്ചു, മാററുന്ന 

വി മോചകശക “തിയായിട്ടാണല്ലോ പൃതിയ വ്യവസ്ഥ രംഗ്പപവേശനം 

ചെയ്യുന്നത് . കമ്പോള മത”സരത്തിലൂടെ നിര്ണയിക്കപ്പെടുന്ന തീരു 

മാനങ്ങഠാക്കപ്പുറം ഒരു പാരമ്പര്യ രകമത്തേയും പുതിയ വ്യവസ്ഥ അം 

ഗീകരിക്കുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തിന്െറ ലിബറല് വക്താക്കളാണ' 

സ് (തീ സ്വാത്രന്ര്യത്തിന്െറ ആദ്യകാഹളം തിയത് . നമ്മുടെ രാജ്യ 

ത്തു തന്നെ സതി, ശൈശവ വിവാഹം, വിധവാവിവാഹനിരോധനം 

തുടങ്ങിയ അനാചാരക്ങാംക്കെതിരെ ഉയരന്നുവന്ന നവോത ഥാന നായ 

കര് ലിബറലിസത്തിന്െറ ആശയ കവചമണി ഞ്ഞവരായിരുന്നു. 

9. പഴയ ചങ്ങലകളെ തകര്ക്കുന്ന ലാഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥ 
സ്തീകഠംക്കു പുതിയ കാണാച്ചങ്ങലകഠം തീര്ക്കുന്നു. ഈ സാമ ഹൃ 
വ്യവസ്ഥ ഏററവും വികസിതമായിരിക്കുന്ന പാശ”ചാത്യ രാജ്യങ്ങളി 
ലെ സ്തീകളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെ ഒന്നവലോകനം ചെയതാല് 

ഇതു വ്യക്തമാകും. സതീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മററും പുരോഗതി 
എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്തീ പൃരുഷസമത്വം ഇന്നും ഒരൂ ദിവാ 
സ്വപ നമായി തുടരുന്നു. സ്തീയുടെ തൊഴില് പങ്കാളിത്തം ഉയര്ന്നി 

ട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബചുമതലകഠം [പാഥമികമായും സ് (തീയുടെ 
തന്നെ ചുമലിലാണ് . ഇതാവട്ടെ ്പത്യേക കമ്പോള വില ആവശ്യമില്ലാ 
ത്ത സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തി നുവേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹോപഹാരമായി 

ട്ടാണ്" കരുതപ്പെടുന്നത് . തൊഴില് ശക”തിയുടെ പ്പരത്യൂല”പാദനപര 
മായ ചെലവ” ഗണ്യമായി കുറയ"ക്കുന്നതിന" ഇതുവഴി തൊഴി ലൂടമ 
കാക്കു കഴിയുന്നു. അനായാസം വ്യവസായമേഖലയി ലേക്കു റി[കൂട്ട് 
ചെയ്യുവാനും പുറന്തള്ളുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു, വൃവസായ കരുതല് 
സേനയായിട്ടാണ് സ് ്രീകളില് നല്ലൊരു പങ്കും പരിഗണിക്കപ്പെടു 
ന്നത്. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്തികഠം തൊഴിലിന്െറ സ്വഭാവത്തില് 
കൂലി സേവനവ്യവസ്ഥകളില് എല്ലാം വിവേചനത്തിനു, വിധേയരാ 
കുന്നു. ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൊഴില് കമ്പോള ഭിന്നിക്കലും 
സ് ്തീകഠം ചില ്പതോ്േകതരം തൊഴിലുകളില് ക്രേന്ദീകരിക്കപ്പെടു 
ന്നതും അവരുടെ വരുമാനം കുടുംബവരുമാനത്തിനു, അനുപൂരകം 
മാതമാണെന്ന തെററായധാരണയും കൂലിച്ചെലവു കുറയ ക്കുന്നതിന്" 
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തൊഴി ലുടമകളെ സഹായിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഉപരി കമ്പോളമാതാസ 
രൃവ്യവസ്ഥ സ് ത്രീയെ വില” പന ചരക്കാക്കുന്നു. സ്രീ ലൈംഗി 
ക ഉപഭോഗ വസ തുവായി അധഃപതിക്കുന്നു. ലൈംഗിക വികാരങ്ങ 
ളെ ഇക്കിളിപ്പെടൃത്തി ചരക്കുകഠം വില്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരസ്യ 
ഫോര്മുലയായി സ് തീതരംതാഴുന്നു. സ്തീകളുടെ അമാനവീകരണം 

ഇ്രതമാതം ബീഭത”സത എഴുന്ന മറെറാരു കാലമില്ല. ഇവയൊക്കെ ന്യാ 

യീകരിക്കുന്ന പൃതിയ ആശയ സംഹിതകളും ഉടലെടുക്കുന്നു. 

10. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള അവികസിതരാജ്യങ്ങളി ലാണെങ്കില് മുത 

ളിത്ത വളര്ച്ചയ' ക്ക് പണ്ടൊരു കാലത്ത” പാശ'ചാത്യനാടുകളില് വഹി 

ച്ച വിമോചകദാത്യം പോലും നിരവഹിക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നില്ല. കാര 

ണം പാരമ്പരൃമതില്ക്കെട്ടുകളെ തകര്ക്കുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ 

അടിത്തറയില് പൂതുലോകം പണിതുയര്ത്തൂന്നതിനാണ് പരി ശ്രമം 

നടക്കുന്നത് . ഫലമോ? ജാത്യാധിഷ “ഠിതമായ പരമ്പരാഗത സാമൂഹൃ 

വൃവസ്ഥയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പരമ്പരാഗതസ് (തീപീഡനങ്ങളും 

അനാചാരങ്ങളും നമ്മടെ സമൂഹത്തില് ശാശ്വതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. 

മൂതലാളിത്ത വളര്ച്ച ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാതമല്പ പലപ്പോ 

ഴും അവയോട് പുതിയ വൈക്രുതങ്ങളെ. കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്യു 

ന്നു. സാഠ്മാജ്യത്വ താല” പര്യങ്ങഠം ഇവയില് വഹിക്കുന്ന പങ്കും ചെറു 

തല്ല. ദ്വിമുഖമായ പീഡനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പാരമ്പരൃത്തി 

ന്െറ ചങ്ങലയില് ബന് ധിതയായിരിക്കെ തന്നെ മുതലാളിത്ത അമാന 

വീകരണത്തിനും സ് തീ വിധേയയാകുന്നു. 

ം വ്. പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുകം ജനങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകര 

ണത്തിലറും ഈന്നുന്ന ഒരു, സാമൃഹൃവ്യവസ് ഥയില് മാതമേ സ്ത്രീ 

പുരുഷ സമത്വം കൈവരിക്കാന് കഴിയൂ. സാമ്പത്തിക പദവിയിലും 

സാമുഹ്യ പദവിയിലും സോഷ്യലിസ്ററ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ് തികളു 

ടെ പദവി ഇതര രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ശുണാത്മകമായി തന്നെ ഏത്രയോ 

ഉയര്ന്നതാണ് . ഈ സമൃൂഹതഞ്ങളില് നിന്നുപോലും പുരുഷമേധാവിത്വ 

ത്തിന്െറ ഭൂതകാലപ്രപേതബാധ ഇനിയും പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കാന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട്. പുരുഷമേധാവിത്വ 

മെന്നത” സാമൂഹയ വൃവസ്ഥകരംക്ക് അതീതമായി സ്വത്രന്തമായ ഒരു. 

[പതി ഭാസമാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് . ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാനാ 

വില്പ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സ്വകാരൃയനസ്വത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 

യുള്ള. പൂഷണ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനവും പരസ്പര സഹകര 

ണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൃഹ്ൃയബന്ധങ്ങളും സ് തീപുരുഷ സമത്വത്തി 

നാവശ്യമായ' വസ്തുനിഷ'"ഠ സാഹചര്യം തീര്ച്ചയായും സൃഷ്ടി 

ക്കുന്നു. ഈ സാധ്യത യാഥാര്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ബോധപ്പൂര്വമായ ഇട 

പെടലിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. നൂററാണ്ടുകളായി മനുഷ്യന്െറ 
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ഉപബോധമനസ്സില് നിറഞ്ഞുകിടക്കൃന്ന പുരുഷമേധാവിത്വാശയ 

ങ്ങളെ ഇല്പാതാക്കുന്നതില് സോഷ്യലിസ്ററു രാജ്യങ്ങഠംക്ക്” ബഹുദൂരം 

സഞ്ചരിക്കുന്നതിന” കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . 

12. നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളില് പുരുഷമേധാവിത്വ ആശയ 
ങ്ങളുടെ സ്വാധീനം സർവസ് പര്ശിയാണ' . ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സ 

നാതനവും സ്വാഭാവികവുമാണെന്ന ബോധമാണ' സ് [തീകളടക്കം ഭൂരി 

പക്ഷം ആളുകളെയും ഭരിക്കുന്നത്. ജനനം മുതല് ഓരോരുത്തര്ക്കും 

ലഭിക്കുന്ന സാമൂഹയ ശിക്ഷണം പുരുഷമേധാവിത്വ ആശയഗതികളെ 
അരക്കിട്ടുറപ്പി ക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം സ് [തീകളെ വരിഞ്ഞൂ 

കെട്ടിയിട്ടുള്ള കാണാച്ചങ്ങലകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്ത 

മല്പ. നേരെമറിച്ച്” അവയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ” ചെയുന്നത്. 

സാക്ഷരതാശതമാനം ഉയര്ന്നതുകൊണ്ടുമാതം സ് [തീകഠം തന്േറടമുള്ള 

വരും പൊതുപശ' നങ്ങഠം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് [പാപ്തരും ആകണ 

മെന്നില്പ. പുരുഷമേധാവിത്വാശയങ്ങടം അതിരൃഡമൂലമായി തുടരു 

ന്നതിന്െറ ഫലമായി വീട്ടിന് പുറത്തുള്ള പണിയോടൊപ്പം വീട്ടുപ . 

ണിയുടെ ഭാരവും അവരുടെ ചുമലില് തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കില് 

തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ് തികഠംക്ക” പൊത [പവര്ത്തനത്തിലേര്പ്പെടുന്ന 

ത് ശ്രമകരമായി തീരാം. ആയതിനാല് സ്തീകളെ സാമൃൂഹൃമാററ 

ത്തിനുവേണ്ടി അണിനിരത്തുന്നതി നുള്ള ഒരു അവശ്യ ഉപാധിയാണ് 

സമൂഹത്തിന്െറ സര്വതലങ്ങളിലും നമ്മളി ലോരോരുത്തരിലും വ്യാ 
പിച്ചു കിടക്കുന്ന പുരുഷമേധാവിത്വ ആശയങ്ങളോടുള്ള പടപൊരു 

തല്. സ് തീകളുടെ സവിശേഷ [പശ"നങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള 

വനിതാ പസ് ഥാനങ്ങളുടെയും അത്തരം (പശ 'നങ്ങഠം പൊതു[പസ് 

ഥാനങ്ങഠം ഏറെറടുക്കേണ്ടുന്നതിന്െറയും [പാധാന്യം ഇതുതന്നെ 
യാണ്. 

18. തുല്യ[പാധാന്യമര്ഹിക്കുന്ന മറെറാരു നിഗമനം കടി മുന് 
വരികളിലെ വിശകലനത്തില്നിന്ന* തെളിയുന്നുണ്ട്”. സ്ത്രീ വിമോ 
ചനത്തിനായുള്ള പരി ശ്രമങ്ങഠം ഫലവത്താകണമെങ്കില് അടിസ്ഥാന 
പരമായ ഘടനാ മാററങ്ങഠം സമൂഹത്തിലുണ്ടായേ തീരൂ. അവ മാധ്ത 
മാണ” നമ്മുടെ സ്വപ"നങ്ങഠം സാക്ഷാല്ക്കരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനുള്ള ഉറ 
പ്പ. ആയതിനാല് സ്തീ വി മോചനത്തിനായുള്ള യത'നങ്ങളെ സാ 
മൂഹൃയവി പ് ളവത്തിനായുള്ള പൊതു[[പസ് ഥാനങ്ങളുമായി ബന'ധി 
പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുവരുന്നൂ. പൃരൃഷനെ മുഖ്യ ശ്രതുവായി [പഖ്യാ 
പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില വനിതറഠ്ഗുപ്പുകളുടെ മുഖ്യദദരബല്യം ഈ 
വസ് തൃത വിസ്മരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. തങ്ങളെ ദരി [ദവല്ക്കരിക്കു 
ന്നവരക്കെതിരായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങഠം നടത്തുന്ന പോ 
രാട്ടത്തിഅ ശാസ്്തം അവര്ക്കെങ്ങനെ ഉപകരിക്കുമോ, അതുപോലെ 



8 

തന്നെ ചരി (തപരമായി രൂപപ്പെട്ടുവന്ന പീഡിതാവസ്ഥയക്കെതിരെ 

സ് തീകഠം നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിലും ശാസ് രം അവര്ക്കൊരായുധ 

മായി തീരണം. അതേ സമയം ഈ രണ്ടു പോരാട്ടങ്ങളും പരസ്പര 
സ്വത്രന്തങ്ങളല്ലെന്ന്” മനസ് സിലാക്കുകയും വേണം. 

പരിഷത്തിന്െറ (പവര്ത്തന മേഖലകളും സ്ര്തീകളും 

13. മുകളില് കൊടുത്ത വിശകലനത്തിന്െറ പശ”ചാത്തലത്തില് 

പരിഷത്തിന് താല്പര്യമുളള ചില മേഖലകളിലെ സതീ (പശ ”നങ്ങ 

ളെ സാമാന്യമായി പരി ശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഇനി ശമിക്കുന്നത്. . 

ഈ പരി ശോധനമ്രില് ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത്” ശാസ് തത്തിന്െറ 

പക്ഷപാതങ്ങഠം തന്നെയാണ” . തലനാരിഴകീറുന്ന തര്ക്കവിതര്ക്കങ്ങഠം 

നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ"' ശാസ്തത്തിന്െറ പക്ഷപാതിത്വം. 

ശാസ് തം ഒററപ്പെട്ട ഒരു [പതി ഭാസമല്പ. പലരും കരുതുന്നതുപോലെ 

അതു കേവലവും, നിരഗുണവും നിഷ 'പക്ഷവുമായ ഒരു, സത്തയുമ 

ല. (പകുതി നിയമങ്ങാഠം പക്ഷപാതപരമല്പ, അവ ഉദാസീനമാണ് .അവ 

വസ് തൃനിഷ “ഠവുൃയമാണ' . പക്ഷെ ശാസ് (തമെന്നത” നിയമങ്ങഠം മാത 

മല്പ, അവയ” ക്കായുളള അന്വേഷണവും അവയുടെ പയോഗവും ശാ 

സ്തത്തിന്െറ ഭാഗമാണ് . ഇവ രണ്ടിന്െറയും [പകദൃതമാകട്ടെ നിശ്ച 

യിക്കൂന്നത്” സാമൂഹയ ബന് ധങ്ങളും സാമുഹ്യ ആവശ്യങ്ങളുമാണ് . 

ഈ ആത്മനിഷ്ഠ ഘടകങ്ങളിലെ വര്ഗമേധാവിത്വപരവും പുരുഷ 

മേധാവിത്വപരവുമായ സ്വാധീനത്തെ വിമര്ശനപരമായി പരിശോധി 

ക്കേണ്ടത് ശാസ് [ത്രപസ്ഥാനമെന്ന നിലയില് നമ്മുടെ കടമയാണ'. 

ജീവശാസ് രതരംഗം, വൈദൃശാസ് ത മേഖല, സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ 

നിര്ണയവും [പയോഗവും ഇവ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയര്ഹിക്കുന്നു. സാ 

മൂഹ്ൃയ ശാസ് (തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പപത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ലിം 

ഗപരമായ വിവേചനത്തെ ലിംഗപരമായ ജൈവ വ്ൃത്യാസങ്ങഠം ഉപ 

യോഗിച്ച് ന്യായീകരിക്കുന്നതി നുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടി 

യിരിക്കുന്നു. 

15. ഒരു ജനകീയ ആരോഗ്യ [പസ് ഥാനം കെട്ടിപ്പുടുക്കുന്നതിന്െറ 

ഭാഗമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് സ്്ധ്തികഠം നേരിടുന്ന (്രശ' നങ്ങളെ 

പഠിക്കുന്നതിന്” പരിഷത്ത് (ശമിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ"തീകളു, 

ടെ ആരോഗ്യ (പശ്നങ്ങളെ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പെയിനിലെ ഒരു മുഖ്യ 

ഇനമായി ഉയര്ത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള പൊതു 

ആരോഗ്യ രക്ഷാ സംവിധാനം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ 

്പശ”നങ്ങഠം പരിഹരിക്കാന് ഉതകുന്നില്ലെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം ജന ഴ് 
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(്ശദ്ധയില് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഓഷധവ്യവസായരംഗത്തെ അശാ 

സ്തീയതകരംക്കെതിരെ (പക്ഷോഭകരമായി (പതികരിക്കുന്നതിനും 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇവയുടെ തിക”തഫലങ്ങംക്ക” ഇന്ന് സമൃഹ 

ത്തില് കൂടുതല് ഇരയായി തീരുന്നത് സ്തീകളാണ”് എന്ന വസ് തു 

തക്ക” വേണ്ടരുത പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലെടുത്താല് 

സ്[തീകളുടെ ആരോഗ്യനില പുരുൃഷന്മാരുടേതി നേക്കാഠം എത്രയോ 

പിന്നിലാണ്. കേരളത്തിലെ നില താരതമ്യേന മെച്ചമാണെങ്കിലും 

കേവലം മരണ നിരക്കിനെ മാതം അടിസ 'ഥാനമാക്കി ആരോഗ്യനില 

യെ അളക്കുന്നത്” ശരിയല്ലെന്ന വിമര്ശനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന” 

കൂടുതല് [പസകതമാണെന്ന്” പല പണ്ഡിതന് മാരും ചൂണ്ടിക്കാ 

ണിക്കുന്നു. ദാരിദ്യം കൊണ്ടുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ” പുരുഷനെ 

യും സ് തീകളെയും ഒരു പോലെയല്ല ബാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം പുരു 

ഷന് പിന്നെ കുട്ടികഠം പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില് സ് തീകഠം ഇതാ 

ണല്ലെൌ സാധാരണ വീടുകളിലെ ഭക്ഷണ്രകമം. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്ക 

മുണ്ടാകുമ്പോഠം ആദ്യം മുണ്ട് മുറുക്കിയുടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും സ് (തീ 

തന്നെയായിരിക്കും. സ്തീക്ക് പുരുഷനേക്കാഠം കുറച്ച് ഈര്ജം മതി 

യാകും തുടങ്ങിയവ അബദ”“ധധാരണകളാണ് . പോഷകാഹാരക്കുറവി 

നോടൊപ്പം വൈദ്യസഹായത്തിന്െറ ലഭ്ൃതയി ല്ലായ”മ, ശിശൃവിവാഹം, 

ര്പസവബാഹുല്യം, സെപ്ററിക്, അബോര്ഷന്, ഗര്ഭസംബന്ധ 

മായ അസുഖങ്ങഠം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സ്തീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ 

തകരക്കുന്നു. ആണ്കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷണയില് [പകടിപ്പി 

ക്കുന്ന ആകാംക്ഷ പൊതുവെ പെണ്കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങ 

ളില് കാണാറില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പെണ്കുട്ടി കളുടെ മരണനിരക്ക്” ആണ് 

കുട്ടി കളേക്കാഠം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഗര്ഭകാലത്തുണ്ടാകുറുന്ന വിളര്ച്ച 

ഉയര്ന്ന മാത്ൃമരണനിരക്കിനും ജനന സമയത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 

മരണ നിരക്ക'” വര്ദ”ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. 

106. സ് [തീകളുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ (പധാന [പശ'"നങ്ങളിലൊ 

ന്ന” അവരെ മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന “കുടുംബ ക്ഷേമ?” പദ്ധതി 
യാണ്. സ് (തീകഠംക്കുള്ള ഗര്ഭനിരോധന ഗുളികകഠം, ഹോര്മോണ് ഇ 
ഞ്ചക്ഷനുകരം തുടങ്ങിയവയില് പലതും ദോഷഫലങ്ങളുളവാക്കുന്നവ 
യാണ്” . ഗുളികകളുടെ അ[തത്തോളം [പചാരമില്ലെങ്കിലും ഹോര്മോ 
ണ്ഇഞ്ചക്ഷനുകളും ഇവിടെ നല“കാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . നെററ്-എന് 
(പം -1ബ) ഡി -പ്രപോവെരെ (൦൦ 1707൦) തുടങ്ങിയവയാണ് [പചചാര 
ത്തില് ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകടം. ഇവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അമേരിക്കയി 
ലാണെങ്കിലും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്പ. എന്നാല് അവിടെ നിന്ന് 
എണ്പതോളം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളി ലേക്ക” ഇത" കയററുമതി ചെയ്യപ്പെ 
ടുന്നുണ്ട' . അമേരിക്കയെപ്പോലുള്ള സാമാജ്യ ശക”തികഠം അവരുടെ 
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ഉല പന്നങ്ങഠംക്ക'" മാര്ക്കററ" കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരീക്ഷണങ്ങഠം നട 
ത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മുന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ബലിയാടാ 
ക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ഉദാഹരണമാണിത. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത 
പരീക്ഷണത്തിലും പയോഗത്തി ലുമുള്ള പക്ഷപാതിത്വത്തിനും . 
മറെറാരു (പസക“തമായ രപശ്നം ആംമ്നിയോ സെന്റസീസിന്െറ 

രപയോഗമാണ' . (ഭൂണവൈകല്യങ്ങഠം നിര്ണയിക്കുന്നതിനും ചികി 
ത”സക്കും ്പയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന അമിനിയോ സിന്തസിസ് ലിംഗ 
നിര്ണയത്തിനും പെണ്ശിശുക്കളെ ഭൂണാവസ്ഥയില് നശിപ്പിക്കുന്ന 
തിനും ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത'. എന്നാല് കൂടുതലും ഉപയോ 
ഗിക്കപ്പെട്ടത് ലിംഗനിര്ബണ്ണയത്തിനുശേഷം പെണ്ശിശുക്കളെ (ഭൂണാ 
വസ്ഥയില് നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് . 

ല് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ പൊതുവെ സ് തീകളെ അവഗ 

ണിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാതെവയ്യ. ഗവണ്മെന്റ് ആസ്പ 
രതികളില് സ്തികരംക്കും പുരുഷന മാര്ക്കുമായി വീതിച്ചിട്ടുള്ളബെ 
ഡ്ഡുക്കളുടെ അനുപാതം, സ് [തീകരംക്ക് മാതമായുള്ള ഗൈനക്കോ 

ഒജി വിഭാഗത്തില് രോഗികഠം അനുഭവി ക്കേണ്ടിവരുന്ന അസരകര്യങ്ങഠം, 

അബോര്ഷന് വിധേയരാവുന്ന സ്തീകളോട് കാണിക്കുന്ന അവജ്ഞ 

എന്നിവയൊക്കെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ” . സ് ്രീകഠംക്ക് 

അവരുടെ ശരീരത്തി നുമേലുള്ള നിയ്രന്തണാവകാശങ്ങളെ വൈദൃശാസ് 

രരം അംഗീകരിക്കുന്നില്പ. ഗര്ഭധാരണവും (പസവവും ഇന്നത്തെ വൈ 

ദൃസ്വമ്പദായം ഒരു രോഗമാക്കി മാററിയിട്ടുണ്ട്. സ്തിശരീരത്തിന്െറ 

സ്വാഭാവിക (പവര്ത്തനങ്ങളെ അസാധാരണമായും രോഗമായും കാണു 

ന്നതിനുള്ള [പവണതയാണി പ്പോഴുള്ളത് . ഗര്ഭിണികഠംക്കാവശ്യമായ 

പോഷകാഹാരം കൊടുക്കുന്നതുവഴിയും ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസം നല" 

കുന്നതൃവഴിയും [പസവത്തെ സംബന് ധിച്ച മിക്ക “രോഗ 'ങ്ങളുംഇപ്പാ 

താക്കാന് കഴിയും എന്നതാണ് സത്യം . 

18. ആരോഗ്ൃത്തിന്െറ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗ 

ത്തും സാക്ഷരതയുടെ നില താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. എങ്കിലും 

പുരുഷന മാരുടെ സാക്ഷരതാ ശതമാനം 75.26 ശതമാനവും സ്തീക 

ളുടേത് 65.73 ശതമാനവും വീതമാണെന്നത് സ്മരണീയമാണ്. കേര 

ളത്തിലെ നിരക്ഷരത പൂര്ണ്ണമായും നിര്മ്മാര്ജ“ജനം ചെയ്യാനുള്ള യജ് 

ഞത്തില് സ്തീകടംക്ക” [പതോ്യേക പങ്ക്” വഹിഥഠൊനുണ്ട്. എന്നിരു 

ന്നാല്തന്നെയും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ പ്രശ”നങ്ങഠം പരിശോധി 

ക്കുമ്പോഠം കൂടുതല് രശദ്ധയര്ഹിക്കേണ്ടത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ഉള്ള 

ടക്കത്തിലെ പുരുഷമേധാവിത്വസ്വാധിനങ്ങളാണ് . വിദ്യാഭ്യാസത്തി 

ന്െറ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച” ഇന്നുള്ള വിമരശനങ്ങഠം ഈ അപാകതകളെ 

തുറന്നുകാട്ടുന്നതിന് പര്യാപ൦തമല്പ. സ്രതീകളെക്കുറിച്ചുള്ള മാമൂല് 



11 

സങ്കല” പങ്ങളെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്നതാണ" ഇന്നത്തെ വി 

ദ്യാഭപ്യാസം . നഴസറി പാട്ടുകളില് തുടങ്ങി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പാഠപു 

സതകങ്ങളില് വരെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്തീ സങ്കല”പത്തെ ചിട്ട 

യായി പരിശോധിച്ച” തുറന്നു കാട്ടേണ്ടി കടമ ഇനിയും ചെയതു തുട 

ങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു . 

19. വികസന.-പറിസര മേഖലകളിലെ ആശയസംവാദങ്ങളിലും 

അശാസ്(തീയ നയങ്ങഠംക്കെതിരെയുള്ള (പക്ഷോഭണ [പചരണ [പവര് 

ത്തനങ്ങളിലും പരിഷത്ത്” സജീവമായി [പവര്ത്തിക്കുന്നു. പാളുന്ന 

വികസന നയങ്ങളുടെയും പരിസര അസന്തുലിതാവസ് ഥയുടെയും 

തിക ”തഫലങ്ങഠം പലപ്പോഴും അസമമായി സ് [തീകളുടെ ചുമലിലാ 

ണ് വീഴുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് തെററായ ജലപരി പാലനത്തിന്െറ 

യും വനനാശനത്തിന്െറയും ഫലമായി കേരളത്തില് അടിക്കടി ഉണ്ടായി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികനഷ്ടം സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദമെന്യ ജനങ്ങ 

ളുടെമേല് പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സ്തീകളുടെ കുടുംബാധ്വാന 

ഭാരം പതിന”മടങ്ങു വര്ദ് ധിപ്പിക്കുന്നു. കുടി വെള്ളത്തിനായി കൂടു 

തല് ദൂരം നടക്കുന്നതിനും ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനും ഉറക്കമൊഴിയുന്നതി 

നും അവരാണ' കൂടുതല് നിര്ബന”ധിതരാകുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഞെ 
രുക്കം മൂലം പുറത്തുനിന്ന്” വാങ്ങിയിരുന്ന പലതും വീട്ടില്തന്നെയു 

ണ്ടാക്കുന്നതിനും പഴയവ റിപ്പയര് ചെയ്തു വീണ്ടുമുപയോഗിക്കുന്ന 

തിനും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങഠം പലതും വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതിനും സതീ 

കഠം നിര്ബന”ധിതരാകുന്നു. സാമ്പത്തി കഞെരുൃക്കം പലപ്പോഴും വഴി 

തെളിക്കുന്ന കുടും ബസംഘര്ഷത്തിന്െറ വൈകാരികഭാരം പലപ്പോഴും 

സ് തീകളുടെമേലാണ് പതിക്കുക--ഇങ്ങനെ പലതും--നഗരങ്ങളിലും 

ചേരി [പദേശങ്ങളിലുമുളള മലിനീകരണവും പാര്പ്പിടങ്ങളുടെ അസ 

കര്യവും ഏററവുമധികം ബാധിക്കുന്നത് സ്തീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ 

യാണ. മറെറാരുദാഹരണമെടുത്താല് വികസനത്തിന്െറ പേരില്നട 

ക്കുന്ന അനിയ്രന്തിതമായ സാങ്കേതികനവീകരണം പലപ്പോഴും സ്തീ 

കളെയാണ”് കൂടുതല് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് . സ് തകം 

കൂടുതലും പണിയെടുക്കുന്നത് പിന്നോക്ക സാങ്കേതികമേഖലകളിലു 

മാണല്ലെൊ. കയര് മേഖലയില് നടക്കുന്ന വിവാദം സ്മരണീയമാണ്. 

സംഘടിത മേഖലയില്പോലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. തൃണി വ്ൃവസാ 
യത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യാമാററത്തിന്െറ ഫലമായി സ്തീ തൊഴിലാ 

ളികളുടെ എണ്ണും ഈ മേഖലയില് 25 ശതമാനത്തില് നിന്നും ശതമാന 
മായി താഴ”ന്നത് വളരെ പ്രസി ദ“ധമാണ് . പുകയില, ചണം, ഖനി 

മേഖലകളിലും ഈ (പവണത വളരെ [പകടമായിട്ടുണ്ട് . (ഗാമീണമേഖ 
ലയില് ഇന്നു വന്നു ചേര്ന്നുകൊണ്ടി രിക്കുന്ന മാററങ്ങഠം (ഗാമീണ 

സ് തീകളുടെ നിലയെ (പതികൂലമായി ബാധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ട 
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നവധി പറനങ്ങഠം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വികസനം സംബന*ധിച്ച ചര് 
ച്ചകളില് വികസന രപവര്ത്തനങ്ങഠം സ് (തീകളുടെ നിലയില് സൃഷ 
ടിക്കുന്ന (പത്യാഘാതങ്ങളെ ്പത്കം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് 

20. വീട്ടിനു പുറത്ത" തൊഴിലെടുക്കുന്ന സദ്്രീകഠം അനുഭവി 
ക്കുന്ന (പശ് നങ്ങഠം നിരവധിയാണ്. ഇവ ഓരോന്നും വിശദമായി 
പരി ശോധിക്കുന്നതിന ഇവിടെ തുനിയുന്നില്ല. കുലിയിലും സേവ 
നവ്യവസ് ഥകളിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങഠം, ,പസവാനുകൂല്യങ്ങളുടെ 
അപര്യാപ”തത, ഖ്രകഷുകളുടെ അഭാവം (ഇന്ത്യയില് 940 ഫാക്ടറിക 
ളിലാണ* ്രകഷുകരം ഉള്ളത”.) സ്്രീകളെ സംബന'ധിച്ച ഫാക “ടറി 
നിയമ വൃവസ്ഥകളുടെ വ്യാപകമായ ലംഘനങ്ങഠം, കാര്ഷിക മേഖല 
യിലെയും കുടില് വ്യവസായ മേഖലയിലെയും സ്തീ തൊഴിലാളി 
കഠം [പവര്ത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അതി ശോചനീയമായ സാഹച 
രൃങ്ങഠം, തൊഴില് സ്ഥലത്ത് നേരി മടേണ്ടി വരുന്ന ലൈംഗിക പീഡന 
ഞ്ങഠം എന്നിങ്ങനെ ഈ പട്ടിക നീട്ടാം. ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഓരോ 
പദേശങ്ങളിലെയും ട്രടഡ്യൂണിയന് [പസ്ഥാനങ്ങഠം ഇവയുടെ 
പരിഹാരത്തിനായി (ശമിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പരിഷത്തിന്” ഈ മേഖല 

യില് ഗാരവമായ സംഭാവനകഠം നല്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു രംഗം തൊഴി 

ലെടുക്കുന്ന സ് തീകളുടെ സവിശേഷമായ ആരോഗ്യ [പശ നങ്ങളെ 

പഠിക്കുകയും ജന്ശദ്ധയില് അവ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന 

താണ . ആവശ്യ പരിരക്ഷകരം ഇല്ലാതെ 10-12 മണിക്കൂര് തുടര്ച്ചയായി 

പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മല്സ്യ സംസ് ക്കരണമേഖലയിലെ തൊഴി 

ലാളികഠം, തുടര്ച്ചയായി കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കശുവണ്ടി 

ഫാക് “ടറികളിലെ സ് ത്രീതൊഴി ലാളികളുടെ പപശ”നങ്ങഠം, ചുമട്ടു 

പണി ചെയുന്ന സ് (്തീകരം പാറപൊട്ടി ക്കുന്നവര് തുടങ്ങിയ കേരള 

ത്തിലെ തന്നെ എത്രയോ വിഭാഗം സ്(തീ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോ 

ഗ്ൃയപശ”നങ്ങഠം ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അസംഘടിത 

മേഖലയില് ([പവര്ത്തിയെടുക്കൃന്ന സതീ തൊഴി ലാളികഠംക്ക” അനു 

യോജ്യമായ ഇടനില സാങ്കേതിക വിദ്യകഠം രൂപകല'പന ച്െചെയ്യേണ്ട 

തും ആവശ്യമാണ് . 

21. 8-1 മണിക്കൂര് നേരത്തെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിനുശേഷം വീട്ടി 

ലും തുടര്ച്ചയായി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്” ഇന്ന” 

സ തീകഠംക്കുള്ളത”. ഏററവും പുരോഗമന ആശയങ്ങളോട്” ആഭിമു 

ഖ്യം പുലര്ത്തുന്ന പല പുരുഷന് മാരും തന്െറ വീട്ടിനുള്ളില് മാമൂല് 

യജമാനന് മാരായിട്ടാണ” പെരുമാറുക എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യം 

മാ്തമാണ”. സ്തീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച” വീട്ടുജോലികഠം പങ്കി 

ടുന്ന ഒരു പൂതിയ സംസ് കാരത്തി നൃവേണ്ടി ശക്തമായ ആശയ്യപ്രചര 

ണം നടത്തുന്നതിനും സ്വന്തം ജീവിതത്തില് അത” നടപ്പാക്കുന്നതിനും 
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ധ്ശരമിക്കേണ്ടത' ഓരോ പരിഷത്ത” [പവര്ത്തകനെറയും കടമയാണ് . 

വിറകടുപ്പില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുകമൂലം കണ്ണിനും ശ്വാസകോശമത്ങഠം 

ക്കും അസ്വാസ് ഥ്യങ്ങഠം ഉണ്ടാവുക സാധാരണമാണ്. അടുക്കള പുക 

യുടെ ആരോഗ്യവിരോധ (പത്യാഘാതങ്ങരം സംബനഃ"ധിച്ച” ഒട്ടേറെ വി 

വരങ്ങഠം ഇന്ന” ലഭ്യമാണ് . പരിഷത്ത് അടുപ്പുകളുടെ (പചാരം അട 

ക്കളയില് ജോലി ചെയുന്നവര്ക്ക” ആശ്വാസ്പപദമാണ'. പരിഷത്ത് അ 

ടുപ്പിന്െറ സ്ഥാപനം വീട്ടമ്മമാരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനും (പക 

തി-__-സീതീ --സമൂഹം എന്നിവയുടെ പരസ്പര ബന'ധത്തെക്കുറി 

ച്ച” സമ്ഗമായ ഒരു വീക്ഷണത്തിന്െറ വിത്തു പാകുന്നതിനുമുള്ള അ 

വസരമാക്കേണ്ടതുമാണ. അടുപ്പ” (പചാരണം ബോധവല്ക്കരണ 

യജ്” ഞത്തിലെ ഒരു [പധാന കണ്ണിയാക്കിത്തീര്ക്കാന് കഴിയും. ഉപഭോ 

കാത കുടുംബ യൂണിററിന്െറ മുഖ്യ സംഘാടക എന്ന നിലയില് ഉപ 

ഭോക്ത്ൃയ വഞ്ചനക്കെതിരായ പപസഥാനങ്ങളില് സ് തീകളെ പങ്കാളി 

കളാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ സാധ്യതകഠം ഉണ്ട്. ഉപഭോക് ത്യ സംഘ 

ടനയുടെ വൈവി ധ്യമാരന്ന മുഖങ്ങഠം ഇന്നത്തെ മല്സരാധിഷ്ഠിത സാ 

മൂഹൃഘടനയുടെ യഥാര്ഥ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്ക്കരിക്കുന്ന 

തിന് ഒട്ടേറെ സാധ്ൃതകരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

22. സ്തീകളുടെ നേരെയുള്ള അതി [കമങ്ങഠംക്കെതിരെ ഒട്ടനവ 

ധി ചെറുതും വലുതുമായ [പക്ഷോഭങ്ങഠം ഇന്നു രാജ്യത്തു നടക്കുന്നു 

ണ്ട്. തൊഴിലുടമകളുടെ ബലപ്രയോഗം ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളെ സം 

ബന” ധിച്ചിടത്തോളം നഗ്നമായ ലൈംഗിക ബല്വപ്രയോഗമായി 

തീരാം. കയറൂരി വിടപ്പെടുന്ന പോലീസ് ചിലപ്പോഠം നടത്തുന്ന 

സതീ വേട്ടയാടലുകളെ അധിനിവേശ സൈന്യങ്ങളുടെ പരാകമങ്ങ 

ളോടു മാതമേ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവു, ജയിലുകളിലും ലോക്കപ്പുക 

ളിലും സ് തീ പീഡനം ലൈംഗിക പീഡനമായി മാറുന്നു. സാമൂഹ്യ 

സംഘട്ടനങ്ങളില് പകവീട്ടലുകഠംക്കു സ്രീകഠം പത്യേക ടാര്ജററുക 

ളായി തീരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ([പത്യേക സന്ദര്ദങ്ങളില് മാതമല്ല പൊ 

തുസ് 'ഥലങ്ങളിലും യാതാവാഹനങ്ങളി ലുമെല്ലാം ലൈംഗിക അവഹേ 

ളനത്തി ന്േറയും ബലപ്രയോഗത്തിന്െറയും ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലാ 

ണ' സ്തീകഠം ഇന്നു ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ര്രിമിനലുകരം മാത 
മല്പ കുററവാളികളായിരിക്കുക. മറെറല്ലാ തരത്തിലും സാധാരണക്കാരെ 

ന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുരുഷന്മാരും ഇത്തരം പപവര്ത്തനങ്ങളില് 

പലപ്പോഴും പങ്കാളികളാകുന്നു എന്നതാണ് പപതോ്കം (ശദ”ധിക്കേണ്ട 
ത. പുറംലോകത്തെ പരാജയങ്ങഠംക്കു പുരുഷന് പലപ്പ്പോഴും പകരം 
വീട്ടുന്നത് വീട്ടിലെ സ് (തീയോടാണ് . ഭര്ത്താവിന്െറ മദ്യപാനം 
സ് (തീപീഡനത്തിന' മിക്കപ്പോഴും കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. സ്തീ 

ധന സ്രമ്പദായം വീട്ടിനുള്ളിലെ സ്തീപീഡനത്തിന' ഒരു സുപധാന 
കാരണമായി തീരുന്നു .സതീധനഹത്യകഠം കുപസി ദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. 



23. പരിഷത്ത്” സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ ജനോ 
പകാരപദമായ ഒരു [പവരത്തനമേഖലയാണ്, ജനകീയനിതി പ്രവര്ത്ത 
നങ്ങഠം. അലിഖിതങ്ങളായ പാരമ്പര്യങ്ങഠം മാതമല്ല ലിഖിതങ്ങളായ 
നിയമ സംഹിതകളും സ് തീകളോടു, വിവേചനം കാണിക്കുന്നു. 
വ്യക് തിനിയമങ്ങളില് ഇത് വളരെ ്പകടമായി കാണാവുന്നത്. വിവാ 
ഹം, വിവാഹമോചനം , പിന്തൃര്ച്ചാവകാശം., ദത്തെടുക്കല് മുതലായ 
വയെ സംബന ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങഠം ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങളും അവര 

വര്ക്കുവേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹിന്ദൃനിയമം, ഇസ്സാമിക 

നിയമം, ക്ൃസ്ത്യന് നിയമം, പാര്സി നിയമം തുടങ്ങിയ വ്യക്തി 
നിയമങ്ങഠം (പ്രാബല്ൃത്തിലുണ്ട് . അതിന്െറ ഫലമായി ഭരണഘടന 

യില് വാഗ് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്തീ പുരുഷ സമത്വവും ദേശീയ 

ഐക്യവും സാക്ഷാല്കരിക്കുക അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ” . ഇന്നത്തെ 

സാമുദായിക അടിസ് ഥാനത്തി ലുള്ള വ്യകതി നിയമങ്ങഠം പൊളിച്ചെ 

ഴുതുകയും ഭരണഘടനയുടെ നാലാം അദ ധ്യായത്തില് ഉരംപ്പെടുത്തിയി 

രിക്കുന്ന എകീകൃത സിവില്നിയമം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത” 

സതീ പുരുഷ സമത്വവാദികളുടെ (പഥമകടമകളി ലൊന്നായിരിക്കു 

ന്നു. 1986-ലെ ഷാബാനോ ബീഗം കേസില് മുസ്സ്ീം വൃക്തി നിയമം 

സംബന്ധിച്ച സുപിീംകോടതിയുടെ വിധിയും കൃസ്ത്യന് പിന്തു 

ടര്ച്ചാവകാശ ബില്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത (ശ്രീമതി മേരിറോയിയുടെ 

അപേക്ഷയില് സുപ്രീം കോടതി നല്കിയ തീര്പ്പും വൃക” തി നിയമങ്ങ 

ളിലെ അപാകതകളെ രാജ്യമുടനീളം ചർച്ചാവിഷയമാക്കി. ഷബാനോ 

കേസില് മുമ്പ് ഭര്ത്താവില് നിന്നു ജീവാനാംശം കിട്ടാനുള്ള സ്തീയൂ 
ടെ അവകാശത്തിന” കോടതി നല്കിയ അംഗീകാരത്തെ. മറികടക്കാന് 

ക്രേന്ദസര്ക്കാര്കൊണ്ടയവന്ന നിയമം വ്യാപകമായ [പതി ഷേധമുണ്ടാ 

ക്കി . സ്തീധന നിരോധനനിയമം, ബലാല്സംഗത്തിനെതിരെയുള്ള 

നിയമം, സ്ത്രീകളെ അപമര്യാദയായി ചിതീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ 

യുള്ള നിയമം, തുല്യവേതനനിയമം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങാം ഉണ്ടെ 

ന്നാണ് വയ്പ് , ലംഘനത്തിലൃൂടെയാണിവ പാലിക്കപ്പെടുകയെന്ന് 

മാതം. ഈ നിയമങ്ങളിലെല്പാം കുന്നുകൃടിയിരാക്കുന്ന പഴുതുകളുപ 

യോഗിച്ച് കുററവാളികരം രക്ഷപ്പെടുന്നു. മറെറാന്ന” ഈ നിയമങ്ങളി 

ലെ പഴുതുകളടക്കുന്നതിനും അവ നടപ്പാക്കുന്നതിനും സര്ക്കാര് കാ 

ണിക്കുന്ന അലംഭാവമാണ” . ഈ രണ്ടു തരം പാളിച്ചകളും സ്തീധന 

ഹത്ൃകംക്കും സ് ്തീപീഡന ത്തിനുമെതിരായി കുററവാളികളെ ശി 

ക്ഷി ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ (പ്രാദേശിക 

(പശ ”നങ്ങഠം- പക്ഷോഭങ്ങഠം ദേശീയ ്രദ'ധപിടിച്ചുപററിയിട്ടുണ്ട . 

അശ്ളീല പോസ് റററൃകാംക്കും, പുസ്തകങ്ങഠംക്കും, സിനിമകഠംക്കൂ 

മെതിരായുള്ള [പാദേശിക (പക്ഷോഭങ്ങളും ഇതു പോലെ ജന്രശരദ'ധ 

ആകര്ഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്' . ഏനത്തൊക്കെ പഴുതുകളുണ്ടെങ്കിലും 
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നിയമത്തെ തന്നെ [പക്ഷോഭ [പചാരത്തിനായുള്ള വേദിയാക്കി മാററു 

ന്നതിനുള്ള സാദ”ധ്യതകളി ലേക്ക് ഇവ വിരല് ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. നിലവി 

ലുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു തന്നെ സ് തീകരം വേണ്ടരത ബോധവതിക 

ളല്പ. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടികളും ആവിഷ് 

ക്കരിക്കേണ്ടതാണ് . 

24. വളരെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന (പചരണ മാദ്'ധ്യമങ്ങളെ വളരെയേ 

റെ ഭാവനാ പൂര്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന" പരിഷത്തിന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം മാധ്യമങ്ങഠം ആശയ രൂപീകരണത്തില് 

വഹിക്കുന്ന സുപധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവബോധ്യവും ഉണ്ട്. 

എഴുപതു ശതമാനത്തോളം സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തില് പ്രതമാസിക 

കളുടെ സ്വാധീനം അന്യാദൃശമാണ്. റേഡിയോ, ടി. വി., നാടകവേ 

ദികടം ദൃശ്യിശാവ്യ മാധ്യമങ്ങഠം ഇവയുടെ സ്വാധീനവും പരിഗണി 

ക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഇവയി ലൃടെയെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് നിരന്തരം 

പതിയുന്ന സ്തീയുടെ ഇമേജ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. “മ” [പസിദ്ധിീ 

കരണങ്ങളാണ” ഏററവും അധികം വിററഴിയപ്പെടുന്ന വാരികകം. 

സംഭമജനകമായ ഇക്കിളി നോവലുകം, കഥകരം, ഫീച്ചറുകഠം മുത 

ലായവയാണ് ഇത്തരം മാസികകളുടെ (പധാന വിഷയം. അബലയായ 

സ് തീത്വത്തെക്കുറിച്ചും നന“മ നിറഞ്ഞ പുരുഷ സ്വേച്ഛാധിപത്യ 

ത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഏററവും ശകതമായ [പചരണോ 

പാധികളാണിവ. സ്തീകളെ യഥാര്ഥ സാമുഹ്യ പപശ”നങ്ങളില് 

നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കഥകളിലും നോവലുകളി 

ലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യാമോഹ പൂരിതമായ ലോകത്തില് അവരെ 

ഒതുക്കി നിരത്തുകയുമാണ് ഇവ ചെയുന്നത്”. സ് [ത്രീകഠംക്ക് “മ 

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോടുള്ള കമ്പം അവരുടെ നിഷ [(കിയത്വത്തെ 

രൂഡമൂലമാക്കുന്നു. “വനിതാ മാസികകഠം”" ഈ ദുൃസ്ഥിതിയില് 

നിന്ന് സതീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വാണിജ്യാടിസഥാനത്തില് 

പ്രത മുതലാളിമാര് നടത്തുന്ന ഈ വാരികകളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം 

അവരുടെ ലാഭം തന്നെയാണ് . അതിനു വേണ്ടുന്ന ചര്ച്ചകളും വിവാദ 

ങ്ങളും എല്ലാം അനുവദനീയം ആയിരിക്കും. പാചകം, ആഭരണങ്ങഠം, 

ഭാവിവരനെ കണ്ടെത്തല് , അതിഥി സല്ക്കാരം , മേക്കപ്പ് എന്നിവ മുതല് 

പുരുഷ വിരോധ സ് ് രീവിമോചന അതിവിപ്ളവം വരെയുള്ള ഈ 

അവിയല് മാസികകഠം ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ് തുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നത”. മലയാള സിനിമകളിലെ സ്തീ അവഹേളന രതി 
തരംഗം ദേശീയ കുൃ[പസിദ്ധി ആര്ജിക്കുക തന്നെയുണ്ടായല്ലോ. 

സ്ത്രീയുടെ മാമൂല് റോളുകളെ (പകീര്ത്തിക്കുന്ന “കുടുംബ' സിനി 
മകളാണ” പണം വാരുന്ന മറെറാരു സിനിമാ വിഭാഗം. നാടകങ്ങളിലേ 

യും സ്ഥിതി വളരെയൊന്നും വൃത്യസ്*തമല്ല. പ്രതമാസികകളിലും , 
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ടി. വി, റേഡിയോ പോലുള്ള ദൃശ്യ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും വരുന്ന 
പരസ്യങ്ങളില് ഭൂരി ഭാഗവും സ്[തീകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ളവ 
യാണ. സ് [തീയെ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി [പദര്ശിപ്പി ക്കുക 
മാത്മല്പ ഇവ ചെയ്യുന്നത് വികൃതമായ ഒരു ഉപഭോക് ത്യ സംസ്കാ 
രം വളരത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. 

ക. മാധ്യമങ്ങളി ലൂടെയുള്ള ഈ സാംസ്ക്കാരിക ജീരണതയുടെ 

ആധിപ്പതൃത്തെ ചെറുക്കുന്നത് സ്തീ സമത്വത്തിനു, വേണ്ടിയുള്ള 

പോരാട്ടത്തില് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് . ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവ 

സ്ഥയില് മാധ്യമങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിലവിലുള്ള സാംസ്ക്കാരിക. 

രൂപങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമൃഹ്യ വിപ്പ 

വത്തി നുവേണ്ടി [പവര്ത്തിക്കുന്നവര് ഇന്നു മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന 

മാധ്യമ ജീരണതക്കെതിരെ പുതിയൊരു മാധ്യമ സംസ്ക്കാരം വളര്ത്തു 

ന്നതിനായി യത് നി ക്കേണ്ടതുണ്ട് . സ്തീ സമത്വത്തിന്െറ ആശയ 

ങ്ങഠം ഉയര്ത്തി പ്പിടിക്കുകയും സ് (ത്രീയുടെ വാണിജ്യവല്ക്കരണത്തി 

നെതിരായി ശബ 'ദമുയര്ത്തുകയും ചെയുന്ന മാധ്യമ രൂപങ്ങഠം ഉയര് 

ത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

26. ഈരേഖയിലെ വിശകലനം ഈന്നിയത് പരിഷത്തിന്െറ ഇന്ന 

ത്തെ (പവര്ത്തന മേഖലകളില് സ്ത്രീകളെ കൂടുതല് സജീവമായി 

പങ്കാളി കളാക്കുന്നതിലാണ” . ഇതിനായി ഓരോ പ്രവര്ത്തന മണ'ഡ 

ലത്തിലേയും പുരുഷ പക്ഷപാതിത്വ സ്വാധീനങ്ങ ളയും വിശകലനം 

ചെയതു മനസ് സി ലാക്കുകയും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം സ് തീകഠം ഇന്ന 

നുഭവിക്കുന്ന സവിശേഷ [(പശ്നങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി [പചരണ 

(പക്ഷോഭങ്ങഠം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ [പവര്ത്തനങ്ങം 

പരിഷത്തിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ മാധ്രതം (പത്യേക ചുമതലയലപ്പ, 

മറിച്ച” മുഴുവന് [പസ്ഥാനത്തിന്േറയും ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും . 
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